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Sammanfattning 

Ca 5% av Sveriges befolkning drabbas av njursjukdom och idag finns ca 

8000 personer i Sverige i aktiv behandling, det vill säga dialys eller 

transplantation. Sjukvårdens uppgift är att ge stöd, vägledning och 

information till dessa patienter så att de kan medverka till egenvård och 

beslut om sin behandling.  

Syftet med den här uppsatsen var att beskriva patienters upplevelser av 

information och stöd inför start av självdialysbehandling. En kvalitativ ansats 

valdes och sex patienter på självdialysmottagningen delade sina erfarenheter i 

halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna bandades för att sedan transkriberas 

och analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisas utifrån 

frågeställningarna i syftet, som information, stöd och egenvårdskapacitet. 

Informanterna beskrev att de var mycket nöjda med den information och det 

stöd de fått av sjukvården, men att de önskat få mer information och stöd av 

medpatienter som redan gått i dialys ett tag. Att få vara med och påverka sin 

behandling, beskrevs som mycket positivt av informanterna och skapade 

egenvårdskapacitet.  

Det finns idag ingen organisation kring patienter som delar med sig av sina 

erfarenheter till andra vid start i dialys på studerad självdialysmottagning. 

Försök har gjorts att implementera ett sådant patientstöd i England, som fallit 

väl ut. Kanske vore det någonting för självdialysmottagningar i södra 

Sverige? 
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Inledning 

”Om du ger en människa en fisk, så får han ett enda mål mat, om du lär honom att fiska, 

så kommer han att ha mat hela livet.” Kuan-Tzer 

 

Att få veta att man fått en sjukdom som kommer att finnas med resten av livet kan för de 

allra flesta vara en omvälvande upplevelse. Alla reagerar olika. Många vill få veta så 

mycket som möjligt för att själva kunna påverka sin situation, medan andra skjuter 

problemet framför sig och låtsas att det inte finns. Hur kan vi som vårdpersonal 

individuellt informera och stödja patienter på ett bra sätt? Vilken information och vilket 

stöd leder till att patienter kan utveckla sin fulla potential, öka sin egenvårdskapacitet och 

vara delaktiga efter förmåga i sin dialysbehandling? 

 
Bakgrund 

Njursvikt 

Nedsatt njurfunktion är relativt vanligt i Sverige. Man räknar med att ca 5% av den vuxna 

befolkningen är drabbade. Njurarna har flera funktioner men de främsta är att rena blodet 

från slaggprodukter och frakta bort vätska. Symtomen är diffusa och smyger sig på 

patienterna, främst i form av trötthet. Ofta upptäcks njursvikt helt accidentellt vid 

blodprovstagning, till exempel vid hälsokontroll. Patienten uppvisar då ett förhöjt 

kreatininvärde men har inga symtom. Normalt kreatininvärde är <90 för kvinnor och 

<100 för män. Behandlingsalternativen är kost (konservativ behandling), dialys eller 

transplantation (aktiv behandling). Ca 8000 personer behandlas aktivt i Sverige idag och 

ungefär 1100 nya patienter tas upp i aktiv behandling varje år (Pagels, Wång, Eriksson, 

Magnusson & Melander, 2010).  

 

Vid behandling med dialys avlägsnas vatten, slaggprodukter och toxiska ämnen från 

blodet. I bloddialys (HD) görs detta när blodet befinner sig utanför kroppen, genom att 

det leds via slangar in i en maskin till ett filter som är ett halvgenomsläppligt membran. I 

filtret finns det blod på ena sidan och dialysvätska på den andra. Slaggprodukter och 

toxiska ämnen förs då över från blodet till dialysvätskan via diffusion. Blodet tas från ett 

specialkonstruerat kärl, AV-fistel, på patientens arm där man kopplat ihop en artär med 

en ven så att venen vidgar sig och har ett högt blodflöde (access). Bloddialys kan 
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antingen skötas av specialutbildade sjuksköterskor på dialysmottagning eller, efter 

träning, av patienten själv antingen på sjukhus (självdialys) eller hemma 

(hemhemodialys). Vid peritonealdialys (PD) används istället bukhinnan som dialysfilter. 

Patienten får en slang inopererad i magen (access) där dialysvätska fylls in i bukhålan, 

ligger kvar några timmar för att sedan tappas ut och bytas. Slaggprodukter och toxiska 

ämnen har då flyttats från blodbanan till dialysvätskan genom bukhinnan. Patienten 

sköter sin behandling hemma själv, antingen genom fyra dagliga byten av dialysvätska 

eller via en maskin som gör dessa byten på natten då patienten sover. 

Vid njurtransplantation tas en njure från en annan person och opereras in i ljumsken på 

mottagaren, eftersom detta är den bästa placeringen för att operera fast njuren på 

kroppspulsådern och leda urinledaren till urinblåsan. De gamla njurarna får sitta kvar om 

de inte skadar patienten. Man kan få en njure antingen av en avliden person eller en 

levande givare. Patienten mår ofta bra efter ingreppet och kan leva sitt liv som innan 

han/hon blev njursjuk, men måste dagligen ta immunosupprimerande läkemedel och 

kontrolleras med blodprover och läkarbesök minst två gånger om året, resten av livet 

(Nyberg & Jönsson 2004). 

 

På studerad självdialysmottagning i södra Sverige vårdas 208 patienter i aktiv behandling 

varav 101 är transplanterade, 22 har peritonealdialys, 5 har bloddialys i hemmet, 20 

sköter sin bloddialys själva på mottagningen medan 60 får sin bloddialys utförd av 

sjuksköterskor på mottagningen (Svenskt Njurmedicinskt Register, 2011). Vanligtvis 

remitteras patienter från primärvården till njurmottagningen när deras kreatininvärde är 

cirka 300. Patienten träffar då läkare och sjuksköterska för läkarbesök och 

informationssamtal i god tid före behandlingsstart, vilket varierar från månader till år. 

Antal informationssamtal varierar och utgår från patientens behov. Innehållet i samtalen 

följer en skriven intern mall (bilaga 1) även om sjuksköterskan är fri att utforma samtalet 

efter patientens behov och önskemål. Målet med samtalet är en trygg patient som vet vad 

hans/hennes sjukdom innebär så att han/hon kan medverka till egenvård samt vara med 

och påverka behandlingsval. Alla patienter erbjuds deltagande i gruppundervisning 

(bilaga 2). 

 

Inom njurmedicin i hela Sverige arbetar sjuksköterskor med specialistfunktion, 

njursviktskoordinatorer, med informationssamtal inför behandlingsstart. Målet är att 
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patienterna ska vara så välinformerade om vad deras sjukdom innebär, att de kan öka sin 

egenvårdsförmåga, samt vara med och fatta beslut om vilken behandling de ska få. 

Sjuksköterskan bör vara ett stöd för patienten så att han/hon blir trygg i sin situation 

(Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening). Enligt en studie utförd av Walker, Abel 

och Meyer (2010) på Nya Zeeland är denna roll för sjuksköterskan världsvid och 

innefattar ungefär samma uppgifter överallt. En förutsättning för att den predialytiska 

vården ska fungera, är att sjuksköterskan  har en god relation till sin patient. Det är viktigt 

att bryta ner de barriärer som kan finnas för en god relation till exempel rädsla för 

sjukdomen eller behandlingsalternativen. Barriärer kan variera över tid, men det går inte 

att uppnå  målet om de inte elimineras. Det behövs också en god utbildning för patienten, 

enskilt och i grupp. Om detta inte finns, blir patienten inte trygg i sin situation och kan 

inte medverka till sitt behandlingsval. 

 

Sjuksköterskans ansvarsområden 

Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor bör 

sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera, ge stöd och vägledning samt informera och 

undervisa patienter. Sjuksköterskan ska förvissa sig om att patienten förstår 

informationen och uppmärksamma patienter som inte själva uttrycker sina behov, eller 

har speciella behov.  

 

Centrala värden för omvårdnad är bland annat respekt för värdighet. Detta är 

betydelsefullt i möten och samtal mellan vårdare och patient, eftersom samtalen inte 

enbart handlar om utbyte av information, utan också om att visa omtanke om den andre. I 

en vårdrelation beskrivs också tillit som en förutsättning för att patienten ska kunna 

anförtro sig åt vårdaren. En känsla av tillit kan växa fram genom vårdarens öppenhet, 

engagemang, förtroende och pålitlighet (Svensk sjuksköterskeförening 2010). 

 
Patientens rättigheter  

Enligt Eide och Eide (2009) är målet med hälso- och sjukvård att både förstå vad 

patienten har behov av och att få patienten delaktig i vårdprocessen. Detta är viktiga 

förutsättningar för att uppnå bästa möjliga resultat. Det innebär att rådgöra med patienten, 

men att också respektera dennes åsikter om vad som är viktigt.  
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Patientens rätt till att vara delaktig i besluten understryks i Hälso- och Sjukvårdslagen 

(1982:763), där det också står att det är patientens rättighet att få individuellt anpassad 

information. Informationen ska innehålla uppgifter om hälsotillstånd och om de metoder 

för undersökning, vård och behandling som finns.  

 
Teoretisk referensram 

Orem (1991) har vidareutvecklat sin omvårdnadsteori som hon kallar den generella teorin 

om egenvårdsbrist (selfcare deficit theory of nursing-a general theory). Det som enligt 

Orem  kännetecknar  en människa, är att hon har förmåga att reflektera över sig själv och 

sin omgivning, att utrycka sina upplevelser, att använda symboliska uttryck i tänkande 

och kommunikation och att hon försöker göra sådant som är till nytta för henne själv och 

andra. Det kopplar Orem ihop med egenvård. Hon anser att  människan är en aktiv 

varelse som normalt har både vilja och förmåga att ta hand om sig själv. Hon menar 

vidare att människan är en helhet, hon tror inte att kropp och själ är två delar som 

påverkar varandra.  

Målet med omvårdnad är enligt Orem att främja normal funktion, hälsa och 

välbefinnande hos individen. För att nå dit är det viktigt att individens egenvårdsbehov 

tillgodoses. Dessa behov kan tillgodoses av individen själv eller av sjuksköterskan. Orem 

beskriver tre typer av egenvårdsbehov, de universella egenvårdsbehoven som är 

gemensamma för alla människor, tex syre, vätska, föda, balans mellan vila och aktivitet, 

främja normalitet. Utvecklingsrelaterade egenvårdsbehov finns av olika typer. Vissa 

följer individens ålder och utvecklingsnivå, medan andra behov är knutna till vissa 

situationer. Egenvårdsbehov relaterade till hälsoproblem finns hos personer som är 

skadade eller sjuka. Det kan leda till att individen blir helt eller delvis beroende av andra 

och kan göra att han/hon måste anpassa sig till en ny och kanske för alltid förändrad 

livssituation. I större eller mindre utsträckning kan då individen vara beroende av 

omvårdnad för att få sina egenvårdsbehov tillgodosedda och förhoppningsvis nå 

självständighet igen.  

Alla människor har egenvårdsbehov, och de allra flesta vill själva tillfredsställa dem 

(egenvårdskapacitet). Sjuksköterskan har enligt Orem som uppgift att undersöka vilka 

egenvårdsbehov patienten har problem med att själv tillgodose, samt göra en bedömning 

av vad som kan och bör göras för att tillgodose dessa behov. Faktorer som kan påverka en 

individs egenvårdskapacitet är: ålder, kön, utvecklingsnivå, hälsotillstånd, social och 
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kulturell tillhörighet, tillgång till hälso- och sjukvård , familjesituation, livsstil och 

levnadssätt, miljöfaktorer och tillgängliga resurser. 

 
Patientens perspektiv 

Vidare menar Orem att det är viktigt att påminna sig om att patienten upplever sin 

situation utifrån sitt perspektiv. Det är viktigt att sjuksköterskan försöker förstå hur 

patienten ser på sin situation, vilken mening han/hon lägger lägger in i symtom och 

vilken egenvårdsförmåga han/hon har. Hon beskriver omvårdnad som en hjälpinsats där 

svårigheten ligger i att behoven är patientens.  Målet för omvårdnadsinsatser är att 

patienten ska kunna utveckla sin egenvårdskapacitet. Sjuksköterskan har enligt Orem fem 

generella hjälpmetoder att tillgå för att kunna ge adekvat omvårdnad. Dessa är: 

-Göra något eller handla för en annan person. Genom att både ta initiativ till och ibland 

utföra handlingar kan sjuksköterskan kompensera för patientens resurssvikt.  

- Handleda en annan person. Om patienten är motiverad och i stånd att genomföra 

egenvårdshandlingar kan sjuksköterskan handleda till exempel genom råd, förslag och 

tillsyn. 

- Ge fysiskt eller psykologiskt stöd. Kombineras ofta med handledning, innebär 

uppmuntran och hjälp. Stöd genom sin närvaro, en blick eller genom beröring. Kan också 

vara verbal uppmuntran eller direkt fysisk assistans. Sjuksköterskan är ansvarig att gripa 

in om patienten inte klarar situationen.  

- Skapa en miljö som främjar utveckling. Att mobilisera resurser. Att motivera patienten 

att sätta upp mål och främja delaktighet, ansvar och lärande. Metoden används i 

kombination med de andra. 

- Undervisa. Används när patienten ska lära sig nya färdigheter för att klara sin egenvård. 

Sjuksköterskans uppgift är att motivera patienten, viktigt att då ta hänsyn till dennes 

förmåga. Patienten måste få observera och träna själv. I vissa sammanhang kan det vara 

lämpligt med gruppundervisning. 

Ibland behöver alla metoder användas, ibland bara någon. Patientens behov kan förändras 

och då måste också sjuksköterskans metod förändras. Omvårdnad innebär också enligt 

Orem att använda bestämda tekniker och metoder som står i relation till patientens 

tillstånd (Orem 1991). 
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Tidigare forskning 

Att få information och stöd inför start av dialysbehandling har visat sig viktigt för den 

upplevda hälsan. Inaguma et al.(2006) visar i en studie utförd i Japan, där patienter fick 

välja om de ville gå ett utbildningsprogram eller inte, att de patienter som fått information 

hade bättre albumin- och hemoglobinvärden vid start i dialys. Dessa patienter var också 

mer förberedda på dialys med en permanent access och de valde i högre utsträckning 

peritonealdialys än den patientgrupp som avstått information. 

En liknande studie utförd i Spanien där man mätte vad patienter visste om dialys före 

informationstillfället, samt vilken dialysform de sedan valde, visade att patienterna visste 

minst om peritonealdialys men att 56% av dem valde den dialysformen efter att de fått 

information (Gomez, Valido, Celadilla, de Quiros & Mojon 1999). 

Det är dock inte bara viktigt att patienterna får information utan också hur den 

informationen förmedlas till patienterna. Mc Laughlin et al. (2008) visar genom sin studie 

genomförd i Canada att patienterna inte var så intresserade av att sköta sin dialys själva 

efter genomfört utbildningsprogram. Om de dock dessutom fick ingå i en liten 

interventionsgrupp, där man diskuterade fördelar och nackdelar med att sköta sin dialys 

själv, ändrades detta intresse och fler patienter valde någon form av dialys som man 

sköter själv (PD, självdialys eller hemhemodialys). 

I undersökningar om livskvalitet har man sett att de som sköter sin dialys själv upplever 

högre livskvalitet än de som inte gör det. Ageborg, Allenius och Cederfjäll (2005) mätte 

livskvalitet hos hemhemodialyspatienter, självdialyspatienter och patienter som fick sin 

dialys utförd av sköterskor på ett svenskt sjukhus. De patienter som hade hemhemodialys 

visade högst värden av livskvalitet, följt av dem som hade självdialys. Sämst värden 

visade de som fick sin dialys utförd av sköterskor på kliniken. 

En annan studie visar också att livskvaliteten kan förändras under behandling med hjälp 

av information. Bayomi och El-Fouly (2010) lät patienter på en dialysenhet, där man fick 

hjälp av sköterskor med dialysen, genomgå ett utbildningsprogram om sin sjukdom, hur 

dialysen fungerar samt egenvård efter att de startat i dialys. Patienterna visade högre 

livskvalitet efter utbildningsprogrammet än de gjorde före. 
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Problemformulering 

Att drabbas av njursvikt kan vara en omvälvande upplevelse för patienten eftersom 

han/hon oftast inte känner sig sjuk, utan sjukdomen har upptäckts vid en rutinkontroll. 

Han/hon står inför en förändring som innebär kontroller och behandling resten av livet, 

vilket kan innebära svårigheter för patienten att själv uppfylla sina egenvårdsbehov. Det 

innebär att omvårdnaden ska täcka för den egenvårdsbrist som uppstår. Sjuksköterskan 

bör anpassa hjälpmetod för att hela tiden befinna sig på den nivå där patienten är. På så 

vis ökar patientens egenvårdskapacitet kontinuerligt. Tidigare forskning visar att de 

patienter som har högst livskvalitet, är de som sköter så mycket av sin dialys som möjligt 

själva, det vill säga de får information och stöd att maximera sin egenvårdskapacitet. Om 

patienten inte får den information och stöd som han/hon behöver, kan det leda till sämre 

egenvårdsförmåga, vilket i sin tur kan leda till sämre livskvalitet. Genom att få ökad 

kunskap i patienters upplevelser av information och stöd, kan sjuksköterskor i högre 

utsträckning anpassa sina metoder för att hjälpa patienterna till högre egenvårdskapacitet. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av information och stöd inför 

start av självdialysbehandling. 

- Vilken information fick patienten och upplevdes den tillräcklig? 

- Vilket stöd fick patienten och upplevdes det tillräckligt? 

- Hur påverkade den information och det stöd patienten fick, upplevelsen av 

självdialys? 

 

 

Metod 

För att uppnå syftet valdes en kvalitativ ansats, eftersom denna metod har som mål att få 

veta mer om mänskliga fenomen till exempel erfarenheter, upplevelser, tankar och 

förväntningar (Malterud 1998). Halvstrukturerade, enskilda intervjuer med sex 

informanter på en självdialysmottagning i södra Sverige genomfördes under oktober-

november. Halvstrukturerade intervjuer ser till att intervjun rör det ämne den var tänkt 

för, men skapar samtidigt utrymme för intervjuaren att följa dialogen och på det sättet få 
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fördjupad kunskap i ämnet (Dahlberg 1997). Intervjuerna utfördes av någon av 

författarna och genomfördes på självdialysmottagningen. Författarna gjorde tre intervjuer 

var. Den första intervjun genomfördes som en pilotintervju (Paulsson 2008) och ett 

tillägg till intervjuguiden (bilaga 3) gjordes därefter med en fråga gällande tiden före 

dialys. Denna pilotintervju inkluderades i resultatet. 

 

Urvalskriterier var patienter som startat sin behandling planerat, då de lättare kan ha en 

god uppfattning om vilket stöd och vilken information som behövs inför behandlingsstart. 

De skulle vara svensktalande med god verbal förmåga. Variation eftersträvades avseende 

ålder och kön. Deltagarna fick skriftlig (bilaga 4) och muntlig information om studien 

från sjuksköterska på självdialysmottagningen. De som visade intresse, kontaktades av 

författarna för mer information, varefter de gav sitt informerade samtycke till att delta. 

Informanterna valdes enligt ett konsekutivt urval (Polit & Beck 2011). Vid tillfället för 

förfrågan om deltagande i studien fanns sjutton patienter på studerad 

självdialysmottagning, femton män och två kvinnor. Åtta visade intresse att delta i 

studien, två exkluderades på grund av att de inte startat dialys planerat. Informanterna 

bestod av sex män mellan 42-65 år. Två av dem var gifta och fyra var ensamstående. Tre 

var i arbete med tjänstgöringsgrad från 25-50 % och tre hade pension. De hade haft 

njursjukdom 1 ½ -24 år. Två hade varit transplanterade och haft dialys tidigare och en 

hade haft PD innan start av självdialys. De hade haft självdialys 2½ månad till 4 år. Fem 

informanter var erbjudna gruppundervisning före start av självdialys, men endast en 

deltog. 

 

Intervjuerna spelades in på band, för att sedan transkriberas av intervjuaren (Polit & Beck 

2011). Data analyserades med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Första steget var 

att läsa texterna för att få en överblick över informanternas upplevelser av fenomenet. 

Texten delades in i meningsenheter. Meningsenheterna kondenserades sedan och 

grupperades i underkategorier och kategorier (Lundman & Graneheim 2008) (bilaga 5). 

Texten bearbetades först av respektive intervjuare och därefter gjordes gemensam 

reflektion. Under hela analysarbetet har läsning på egen hand varvats med diskussioner 

och gemensam tolkning. Genomgående har de reflektioner som gjorts på egen hand av 

författarna stämt väl överens när de sedan tolkats gemensamt.  
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Etiska överväganden 

Efter ansökan hos Etikkommittén Sydost erhölls ett rådgivande yttrande med 

godkännande att genomföra studien. Medicinklinikens verksamhetschef gav också sitt 

godkännande. Informanterna fick muntlig och skriftlig information, där det framgick att 

deltagandet var frivilligt, att de när som helst kunde avbryta studien och att det inte 

påverkade deras framtida vård. En av författarna hade haft en tidigare vårdrelation med 

informanterna, som i och med självdialysstart var avslutad. Vår bedömning är därför att 

ingen av informanterna hamnar i beroendeställning som skulle inverka negativt på 

resultatet. Kuratorn på Medicinkliniken vidtalades ifall någon av informanterna efter 

intervjun skulle ha behov av ytterligare samtal. 

 
Resultat 

Resultatet sammanställdes utifrån frågeställningarna i syftet. Kategorierna kom på så sätt 

att utgöras av information, stöd och egenvårdskapacitet. I resultatet speglas både närvaro 

av och avsaknad av information och stöd. Vid citat benämns informanterna med 

bokstavsbenämningar (Intervju A,B,C etc) för att garantera deras anonymitet.  

 
Information 

Upplevd information 

Alla informanter beskrev att de fått information före och i samband med självdialysstart. 

De upplevde sig generellt välinformerade och nöjda, även om de inte alltid kunde 

precisera vem som gett dem informationen. Det var lätt att ta till sig och förstå 

informationen eftersom den förmedlades på ett enkelt sätt. Informationen kom främst från 

sjuksköterskor på självdialysmottagningen, men även från läkare, dietist, sjukgymnast 

och kurator. Det var mest muntlig information där man först fått förklarat för sig och 

sedan blivit visad hur det går till rent praktiskt för att till sist få försöka själv. 

 

”Hon gjorde det först, den första tiden klädde ju hon den och man fick titta på hur allting 

fungerade och hur man klädde och allting sånt åh.. sen tar det ju kanske en tre-fyra 

gånger och sen gjorde man ju det själv, klädde maskinen och det” (Intervju A) 
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Alla informanter var nöjda med detta sätt att informera och hade inte önskat få 

information på något annat sätt. De uttryckte att det var enkelt att lära sig när man 

lyssnade, frågade, tittade och försökte göra likadant. Informationen var enkel att förstå, 

det fanns en god atmosfär för frågor och informanterna kände sig delaktiga i 

inlärningsprocessen. Skriftlig information förekom också, men bestod mest av broschyrer 

kring kost. Att ha tidigare erfarenheter av dialys underlättade, men var inte nödvändigt. 

Även om dialys är samma sak, men utförs på olika sätt, var självdialys nytt för alla och 

det var mycket att lära sig. Trots det var informanterna nöjda. Att få information från 

medpatienter beskrevs också som väldigt värdefullt och som ett komplement till 

personalens information. Personal kan aldrig berätta om hur dialys upplevs eftersom de 

aldrig haft det själva och den delen av information var viktig för informanterna. Att sedan 

få vara med och ge det tillbaka till andra beskrevs också som något mycket positivt. 

 

”…men han visste ju hur det funkade och han hade väldigt svårt att låta bli att dricka för 

mycket...liksom kunde han ju tala om vad som hände också...på ett annat sätt då i och 

med att han upplevde det själv.” (Intervju E) 

 

”…sen hade dom sån här njurskola här innan också, det var jättebra då fick man ju höra 

nya människor som inte hade haft dialys också som var rädda att man skulle sticka, att 

det skulle göra ont och sen efter ett tag så var jag själv med som patient och förklarade 

det som inte sjuksköterskorna kunde förklara … alltså hur det kändes och hur man 

upplevde det och så. Det var väldigt positivt att få göra det också…”(Intervju C) 

 

Det framkom också åsikten att andras erfarenheter inte är särskilt intressanta. 

 

Avsaknad av information 

Att få veta att man har en allvarlig sjukdom och behöver dialys upplevdes som väldigt 

jobbigt för patienterna och de beskrev att det var svårt att ta in information före start av 

dialys relaterat till krisreaktion i samband med besked om sjukdom. De hade inget emot 

informationen som gavs vid dessa tillfällen, men beskrev det som att de sköt verkligheten 

ifrån sig och inte ville eller kunde ta till sig det som blev sagt. Att ha någon med sig vid 

informationstillfället som kunde hjälpa till att lyssna och förklara beskrevs som en stor 

hjälp. 
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”Jag trodde jag skulle dö på stubinen…men sen efter andra gången då blev det mycket 

bättre, då kunde jag ta åt mig det här då… han (en bror) kunde liksom säga att jo men 

doktorn menar nog så här när jag kanske trodde då att det var ett sämre budskap jag fick 

men min bror som suttit jämte sa nä så menade han inte…” (Intervju C) 

 

Att få veta hur andra har upplevt samma situation som de själva, beskrevs som väldigt 

viktigt. Det var någonting de saknat och informanterna uttryckte önskemål om att få 

tillgång till information från medpatienter vid start av dialys. Till exempel genom att bli 

placerade bredvid varandra när man genomför sin dialys.  

 

”Man skulle velat ha lite mer tid att prata med dem som redan håller på med det. Det var 

lite för lite bara.”(Intervju E) 

 

Stöd 

Upplevt stöd 

Att få individuellt utformat stöd, hade betydelse för i vilken grad man som patient 

utvecklades att använda sin fulla kapacitet, bland annat sköta hela eller delar av sin dialys 

själv. Informanterna upplevde ett stort stöd från sjuksköterskorna på 

självdialysmottagningen. Stödet bestod av att man kände att sjuksköterskorna tog sig tid 

för en personligen, förklarade och pratade lugnt, man kunde fråga om vad som helst och 

man kunde ringa och be om det man behövde hjälp med. Det gjorde att informanterna 

kände sig viktiga, sedda och förstådda av sjuksköterskorna. De upplevde att personalen 

successivt byggde upp ett förtroende som av informanterna upplevdes stödjande. 

Genom att sjuksköterskorna stöttade och pushade, hade en öppen dialog samt skapade en 

positiv stämning genom att skratta och skoja upplevde informanterna en stödjande 

atmosfär på självdialysmottagningen. Detta beskrevs som att det var en hög ribba, högt i 

tak. 

 

”…här är liksom en väldigt…vad ska jag säga…kalla det för positiv anda …man är 

liksom inte sjuk patient utan man är liksom mer som ett kompisgäng på nåt sätt.” 

(Intervju B)  
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Informanterna beskrev också att de fått mycket praktisk hjälp och stöd vilket upplevdes 

lika viktigt som känslomässigt stöd. Det hade bland annat lett till att de klarade av det de 

inte trott sig om innan, till exempel att självständigt klä maskinen, att sticka sig själv med 

mera. De berättade att de aldrig skulle ha klarat av det utan personalen. Här nämns också 

andra yrkesgrupper än sjuksköterskor såsom läkare, kurator, dietist och sjukgymnast som 

viktiga stödjande funktioner. 

 

”Jag har fått in en motionscykel här så att jag kunde cykla på den under själva dialysen 

så tänkte man ju inte så mycket på att man var sjuk när man satt där och cyklade, man 

tänkte på att man var på Ölandsbron eller nånstans.” (Intervju C) 

 

Informanterna beskriver vikten av att få stöd från medpatienter, att få träffa människor i 

liknande situation, som själva får dialys.  

 

”…å sen hade jag ju turen att få bra medpatienter som hade varit med längre som hjälpte 

mig…det var också väldigt….dom sa ah, det där ska du inte oroa dig för åh då gjorde jag 

inte det. På den tiden så låg vi ju i det här rummet tre stycken, vi var, ja, ganska ofta 

tillsammans, det gjorde att det blev riktigt bra ...ja… socialt nätverk…” (Intervju C) 

 

Andra som också upplevdes ge stöd var närstående, vänner och arbetskamrater. Det 

upplevdes som stödjande om anhöriga följde med till dialysmottagningen i samband med 

till exempel läkarbesök och behandlingar, så att de närstående ökade förståelsen för vad 

patienten går igenom. Det upplevdes också positivt och underlättade vardagen för 

patienten om han/hon berättade för sin omgivning vad det är man går igenom som 

njursjuk. Samtidigt som det upplevs stödjande att omgivningen vet så kan det vara 

stödjande att inte hela tiden prata om det. Att vara på arbetet och prata om annat kan 

också vara stöd. 

 

”Det var bland annat en kvinna (på arbetsplatsen) hon flög mig om halsen, en stor kram 

för att hon hade… hon visste vad det handlade om för att hennes bror hade varit njursjuk, 

han hade gått bort i tidigt skede va…så hon visste vad det handlade om ..ja..det kändes ju 

som ett stort stöd…” (Intervju B) 
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Att själv som dialyspatient ge andra dialyspatienter stöd upplevs positivt. Att få dela med 

sig av sina erfarenheter. 

 

”Sen när dom började komma in på dialys så gick jag å satt mig hos dom en stund och 

stack mig med nålarna här så att dom fick se att det inte gjorde ont.” (Intervju C) 

 

 
Avsaknad av stöd 

Det framkom att informanterna ofta saknade relationer med medpatienter som kunde ha 

gett dem stöd som inte vårdpersonal, närstående och vänner kan ge, erfarenhet av att själv 

ha upplevt.  

 

”…man skulle kanske haft nån stödperson, nån vanlig patient som hade suttit hos mig 

några dar i början och sagt…nu xxx gör det inte ont, jag har stuckit mig själv, jag sitter 

här,  för dom vet ju exakt hur det känns, det kan ju aldrig en sjuksköterska som inte har 

dialys själv få uppleva det.” (Intervju C)  

 

Att inte känna stöd från vänner eller arbetsplats beskrivs av patienterna som väldigt 

jobbigt. Det förekom till och med uppsägning från arbetet i samband med 

behandlingsstart vilket upplevdes väldigt frustrerande och kränkande. 

 

”Visst finns det de som är lite, det pratas aldrig om det och det är så fruktansvärt synd 

om en. Det vore ungefär som om man hade.... cancer om man hade fått att ja, man hade 

en månad kvar och leva eller så va.” (Intervju D) 

 
Egenvårdskapacitet 

Upplevd egenvårdskapacitet 

Genom att ge patienter som ska starta självdialys individuellt utformad information och 

stöd hittade individen resurser som ledde till ökad grad av upplevd egenvårdskapacitet. 

Det i sin tur ledde till ökad livskvalitet. Det upplevdes mycket värdefullt att få vara med 

och bestämma över när dialysen skulle utföras och vilka delmoment i behandlingen man 

själv skulle utföra. 
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”Man kan åka in och vara här vid halv sju på morgonen  och ju tidigare jag är här och 

får bli uppkopplad ju fortare kommer jag ju åka härifrån, samtidigt så kan jag ju även 

också inte behöva va här förrän tio och kunna... man styr ju lite det där själv faktiskt. Det 

är ju, det är ju en form av frihet.” (Intervju D)  

 

”Man kan ju själv, dom som vill får ju komma och gå som dom vill då både på helger och 

annan fritid dom kan då, så får dom ju gå hit och klä och sitta lördag som söndag då va 

och det, jag tycker det är behändigt…” (Intervju A) 

 

Informanterna beskrev att de måste vara delaktiga i processen, att de inte kunde förvänta 

sig att personalen ska veta vad de önskar. Att vara delaktig ökade känslan av 

självbestämmande.  

 

”Det är så att man lyssnar ju och så försöker man komma ihåg vad man ska hämta och 

hur man ska koppla och sån´t  va och klarar man det inte själv så klart man säger stopp.” 

(Intervju F) 

 

Att ha ett arbete och meningsfulla aktiviteter i livet för övrigt beskrevs som viktigt för 

känslan av att ha ett rikt liv. 

 

”…nu kommer man inte hem efter dialysen och sätter sig i TV-soffan en hel eftermiddag 

utan det finns alltid nånting som man behöver göra och det är jättebra.” (Intervju E) 

 
Avsaknad av egenvårdskapacitet 

Att förlora förmågan att arbeta eller att vara för sjuk för att komma ifråga för 

transplantation beskrevs som att vara förhindrad till ett vanligt liv. Omständigheter som 

till exempel hemförhållanden eller andra sjukdomstillstånd som gjorde det omöjligt att ha 

dialys hemma påverkade valfriheten. 

 

”Till en början jobbade jag ju så mycket som jag bara kunde tills dess att jag svimmade 

på jobbet. Sen blev jag sjukskriven och det tyckte jag inte alls om men det var liksom 

inget val.”  (Intervju E)  
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”Jag bor ju lite hos min mor men hon är ju 80 år men det går ju liksom inte å ha en 

apparat hemma hos henne, hon är helt enkelt för gammal och skröplig för om man skulle 

få blodtrycksfall eller nå´t sån´t där.” (Intervju D) 

 

Att hoppas på en förändrad livssituation gav en känsla av framtidstro vilket gav 

ytterligare stärkt upplevelse av självbestämmande. 

 

”…sen får man ju en njure framöver nån gång så det är bara att se fram emot det.” 

(Intervju E)  

 

”Skulle man träffa någon annan, någon tjej eller någonting, så finns ju möjligheten att 

man kan ha dialys hemma i hemmet.” (Intervju D) 

 
Metoddiskussion 

För att svara på syftet, hur patienter upplever information och stöd i samband med start 

av självdialys, användes en kvalitativ metod med intervjuer (Malterud 1998). En 

halvstrukturerad intervjuguide användes för att hjälpa både intervjuare och informant att 

hålla sig till ämnet (Dahlberg 1997). Vi anser att valet av intervju med intervjuguide, för 

att söka svaret på syftet var en bra metod. Att söka svar med till exempel enkäter skulle 

troligtvis inte givit lika fylliga svar. Det är möjligt att en mer öppen intervju hade gjort 

det. Författarna gjorde en pilotintervju som ledde till ett tillägg i intervjuguiden. Att 

genomföra en pilotintervju stärker en studies trovärdighet (Paulsson 2008).  Pilotintervjun 

gav också insikt i vikten av att hålla sig till intervjuguiden. Samtliga intervjuer ägde rum 

på självdialysmottagningen, vilket kan ha påverkat resultatet, eftersom det ökade risken 

för att informanterna skulle kunna uppleva sig i beroendeställning till vården. 

 

Vid tiden för förfrågan om deltagande i studien gick två kvinnor och femton män i 

självdialys. Förfrågan gick ut till samtliga, åtta män visade intresse att delta. Två valdes 

bort på grund av att de inte startat planerat i dialys. Ingen kvinna ville delta. Vår 

förhoppning var en spridning mellan könen. Det faktum att alla informanter är män kan 

ha påverkat resultatet. Variationen mellan hur länge informanterna haft självdialys var 2,5 

månader till 4 år. Författarna kunde inte se att det fanns någon tydlig koppling till att 
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informanterna mindes sämre ju mer tid som förflutit sedan informationstillfällena. Det 

framkom skillnader av mer individuell karaktär, då det fanns de som mindes väldigt 

tydligt trots att det var länge sen, medan andra inte kunde precisera informationstillfällena 

alls, trots att kortare tid förflutit. 

 

Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkningar av texter genom att identifiera 

skillnader och likheter (Lundman & Graneheim 2008).  Intervjuerna skrevs ut av 

respektive intervjuare, vilket stärker trovärdigheten (Paulsson 2008). Texterna lästes 

sedan var för sig. Vid gemensam reflektion fann vi överlag en samsyn, vilket också 

stärker trovärdigheten (Lundman & Graneheim 2008). De tolkningar vi gjort var för sig, 

överensstämde i hög grad. I de fall vi inte var överens, diskuterades en tolkning fram. 

Flera gånger gick vi tillbaka till texten som helhet för att försäkra oss om att vi inte 

missade det underliggande budskapet. Vi valde att strukturera resultatet efter de 

frågeställningar vi hade, man hade kunnat välja en annan struktur. 

 

En av författarna arbetar på njurenheten och hade därigenom i större eller mindre 

utsträckning haft en vårdrelation till informanterna. Relationen var i och med start av 

självdialys avslutad. För att minimera inverkan av denna relation, intervjuade den 

författaren de informanter där relationen varit minst frekvent. Trots det kan inte påverkan 

uteslutas. Å andra sidan hade denne författare god kunskap om hur självdialys fungerar 

vilket inte den andra hade. Det kan också ha påverkat resultatet, genom att informanterna 

kan ha känt sig mer eller mindre hämmade respektive bekväma med den som genomförde 

intervjun. 

 

Med överförbarhet menas i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

sammanhang (Polit & Beck 2011). Resultatet visar att information och stöd ökar 

patientens egenvårdskapacitet. Det visar också värdet av att patienter stödjer varandra  

vid start av avancerade behandlingar. Det kan vara överförbart till andra patientgrupper 

med kroniska sjukdomar med avancerade behandlingar.  
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Resultatdiskussion 

Information 

Alla informanter var väldigt nöjda med den information de fått. De hade alla fått muntlig 

information före och i samband med start av självdialys, mestadels av sjuksköterskor. De 

hade fått lyssna, titta och sedan själva försöka. Enligt Orems (1991) omvårdnadsteori är 

det helt rätt väg att gå. Ju mer patienten lär sig, desto mer bör sjuksköterskan backa 

tillbaka och istället handleda genom råd, förslag och tillsyn, för att till sist låta patienten 

klara sig själva. Informanterna beskriver att det gått till precis så i inlärningsprocessen.  

 

 Det framkom också att det var väldigt betydelsefullt att få information av medpatienter, 

som ett komplement till personalens information. Idag finns det inga upparbetade rutiner 

för information från medpatienter på självdialysmottagningen. Av de som blev erbjudna 

gruppundervisning, där man bland annat träffar patienter som har pågående 

dialysbehandling, var det flera som tackade nej. Med kunskap om att det av flera 

patienter upplevdes värdefullt, skulle personal kanske kunna motivera patienterna att 

delta i gruppundervisning i större utsträckning. Ett annat förslag är att organisera ett 

”mentor-system” på självdialysen där erfarna patienter delar med sig av sina erfarenheter 

till de som är nya i behandling. Att få vara mentor beskrevs som ett sätt att stärkas i sin 

roll som självständig individ så det skulle gynna både ”gamla” och ”nya” patienter i 

dialys. Självklart måste det i så fall vara på frivillig basis eftersom det även bland 

informanterna framkom åsikter om att andras erfarenheter inte är speciellt intressanta. 

Vid den 39e internationella konferensen för sjuksköterskor inom njurmedicin, 

EDTNA/ERCA i Dublin 2010, berättades om ett nystartat projekt på en dialysklinik i 

Oxford, England, där man startat upp ett ”kompis-system” införts för dem som startade 

nya i dialys. Dessa patienter blev erbjudna en erfaren patient som kompis som kunde vara 

som en mentor för dem när de skulle starta sin behandling. Kompisen valdes noga ut, fick 

muntliga och skriftliga instruktioner för vad de skulle bidra med samt matchades 

någorlunda efter den person den skulle vara kompis till. Vid det tillfälle då projektet 

redovisades hade 8 patienter fått en kompis och samtliga patienter och kompisar var 

nöjda. Även anhöriga hade bara positiva erfarenheter av projektet. Personalen på 

dialysmottagningen märkte att det skapades goda och långlivade band mellan dessa 

patienter som var goda och långlivade (Northover S, 2010). 
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Studier visar att informationen är viktig för den upplevda hälsan (Ageborg et al., 2005; 

Inaguma, et al., 2006). Författarna tycker att den positiva bild informanterna visade för 

sin komplicerade behandling samt för inlärningsprocessen stöder det. Det framkom också 

att det kan vara svårt att ta till sig information i samband med besked om njursjukdom. 

Att få ha med sig en anhörig till dessa besök beskrevs som något mycket positivt och 

nästan livsnödvändigt. Idag är man mer än välkommen att ta med sig anhöriga till 

besöken på njurenheten, men personal kunde kanske ännu mer framhålla vikten av 

involvera anhöriga i patientens sjukdom och behandling.  

 

 

Stöd 

Orem (1991) menar att människan är en aktiv varelse som vill ta hand om sig själv. Det 

framgick också av de intervjuer som genomförts. Det fanns en vilja hos det stora flertalet  

informanter, en strävan att lära sig, att ta ansvar för sin situation. De uttryckte också att 

det gav en känsla av frihet och självbestämmande. Det framkom att patienterna hade 

olika utgångslägen. Vem man var och vilket stöd man hade runt omkring sig påverkade. 

Det i sin tur betydde att sjuksköterskan hade till uppgift att försöka finna varje patient där 

just han eller hon var. Det är också sjuksköterskans  uppgift enligt lag (SFS 1982:763). 

Enligt Orem påverkar faktorer som kön, social tillhörighet, utbildningsnivå med mera 

vilken kapacitet till egenvård individen har. 

 

Att sjuksköterskorna på dialysmottagningen var viktiga vad gäller stödjande funktioner 

berättade informanterna. Resultatet överensstämmer med en tidigare studie som visar att 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten är avgörande för upplevelsen av trygghet 

hos patienten (Walker et al, 2010). Informanterna berättade om betydelsen av förtroende 

för att klara av olika moment, vilket också framgår av Svensk sjuksköterskeförenings 

värdegrund för omvårdnad (2010). 

 

 Lika viktiga stödfunktioner är närstående, vänner, medpatienter, arbetskamrater och 

arbetsgivare. Genom att uppmuntra patienter att ta med det stöd som finns utanför 

sjukhuset till behandlingen, så kan patienter som går i självdialys nå sin fulla potential 

och därigenom få ökad livskvalitet. Att atmosfären var stödjande berättar informanterna 
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om. Enligt Orem (1991) är detta av avgörande betydelse likväl som att ge fysiskt och 

psykiskt stöd för att en människa ska kunna öka sin egenvårdskapacitet. Det går i 

samklang med tidigare forskning som visar att känslan av upplevd livskvalitet ökar ju 

mer man är delaktig och sköter sin dialys själv (Ageborg et al, 2005).  

 

Det fanns enligt resultatet stöd som inte vårdpersonal, familj eller vänner kunde ge. Det 

handlade om upplevelsen av att få dialys, av att sticka sig själv med mera. Med den 

insikten kan vårdpersonal kanske i ännu större utsträckning försöka motivera patienter till 

att delta i den gruppundervisning som finns på mottagningen. Det finns stöd i tidigare 

forskning att det ökar känslan av upplevd livskvalitet att få diskutera tillsammans med 

andra (McLaughlin et al., 2008). Det framkom också att det upplevdes som ett stöd att 

själv få ge andra patienter stöd. Med den kunskapen skulle det vara värdefullt att 

identifiera de dialyspatienter som önskar ge stöd till medpatienter för att de i sin tur skulle 

kunna stödja de dialyspatienter som så önskar.  

Enligt Hughes, Wood och Smith (2009) kan kamratstöd i samband med kronisk 

njursjukdom vara positivt för att hitta copingstrategier. Sjuksköterskor på två kliniker 

utbildade och matchade erfarna patienter med nyinsjuknade njursjuka, för ett samtal en 

tid före dialysstart. Patienterna beskrev det mycket positivt, framförallt när det gällde stöd 

inför val av dialysform. De beskrev också vikten av att få ta del av andras upplevda 

erfarenheter. Ett fåtal upplevde dock det skrämmande att möta erfarna patienter.  

Liksom i vårt resultat visar denna studie att kamratstöd är viktigt, men det passar inte alla. 

Sjuksköterskans roll är att individualisera vården så att den njursjuke får det stöd just 

han/hon behöver. 

 
Egenvårdskapacitet 

Informanterna beskrev att de upplevde självbestämmande som något mycket positivt i 

samband med självdialys. Att få påverka när man ska komma och hur mycket man ska 

göra själv var en form av frihet. Tidigare studier visar att de som har självdialys skattar 

sin livskvalitet högre än de som inte sköter dialysen själv (Ageborg et al, 2005). Det var 

inte vårt syfte att ta reda på livskvalitet i den här uppsatsen men vi ser ändå att patienterna 

beskrev hur självbestämmande gav dem god livskvalitet. De beskrev också att det är 

viktigt att vara med i inlärningsprocessen och att man inte kunde förvänta sig att personal 

skulle veta vad man önskar. Vi tror att den positiva atmosfär som de beskrev fanns på 
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självdialysmottagningen bidrog till att informanterna vågade säga ifrån om hur mycket de 

klarade. Att våga göra det och göra sig själv delaktig i processen ökade deras känsla av 

egenvårdskapacitet. Det stämmer överens med Orems (1991) hjälpmetod om att skapa en 

miljö som främjar utveckling. 

 

Att livet runt omkring självdialysbehandlingen är bra och fungerar var väldigt viktigt för 

känslan av att ha ett rikt liv. Att ha ett bra boende och ett arbete att gå till beskrevs som 

väldigt viktiga faktorer. I de fall där det inte kunde uppnås beskrev informanterna att det 

påverkade deras valmöjligheter och därmed också deras livskvalitet. Vi tror att det är 

viktiga aspekter av människans självbestämmande och det är viktigt för personal i vården 

att inte glömma bort. Vårdens viktigaste uppgift är givetvis att fylla de egenvårdsbehov 

patienterna har i samband med den vård som ges, men enligt Orem (1991) bör patienterna 

också få hjälp att mobilisera resurser för att främja delaktighet och ansvar. Personalen 

kan vara ett stöd för patienterna genom att också visa intresse för det som händer utanför 

sjukhusets väggar, särskilt vid en vårdkontakt som är så frekvent som den vid 

dialysbehandling.   

 

Informanterna beskrev också vikten av att ha hopp. Det kunde vara olika saker såsom 

transplantation eller att någon gång få komma hem och ha dialys i hemmet. Det är viktigt 

att som vårdpersonal stärka patienternas hopp. Sjukvården kan inte alltid ge dem det de 

önskar, men uppgiften är trots det, att ge dem hopp i det de står i. Återigen tror vi att det 

är viktigt att se till hela människan. Om sjukvården inte kan erbjuda hopp genom att 

uppfylla deras högsta önskan inom vården kan den hitta det näst bästa och hjälpa 

patienten att se att det också är ett gott alternativ. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant för vidare forskning att undersöka i vilken utsträckning 

patienter önskar få eller ge stöd till varandra? Hur kan det inverka på individens 

egenvårdskapacitet? Det skulle också vara intressant att forska mer kring vilken betydelse 

gruppundervisning har inför start av självdialys. 
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Slutsats  

Att drabbas av en sjukdom som man bär med sig resten av livet ställer höga krav på 

individens egenvårdskapacitet. Sjukvårdens uppgift är att ge stöd, vägledning och 

information till dessa patienter så att de kan medverka till egenvård och beslut om sin 

behandling. Orems omvårdnadsteori beskriver att sjuksköterskans roll är att skjuta till de 

egenvårdsresurser som patienten inte själv kan tillgodose. Det är också viktigt att stärka 

patienten så att han/hon kan hitta sin egen egenvårdskapacitet. Informanterna beskriver 

att de fått information och stöd så att de vuxit i sin egenvårdsroll. De har klarat av sådant 

som de inte trodde sig själva om, bland annat tack vare sjuksköterskornas praktiska och 

känslomässiga stöd. Det som sjukvården inte har kunnat bidra med är erfarenheten av hur 

det känns att vara patient. Informanterna uttrycker en saknad av relation med patienter 

som är mer erfarna än de själva. Det finns inte i organiserad form idag. Det har gjorts på 

försök på olika platser i England, med mycket positivt resultat. Kanske vore det 

någonting för självdialysmottagningar i södra Sverige? 
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Bilaga 1 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

             Bilaga 2 

 
Du är välkommen att tillsammans med någon anhörig eller god vän 
delta vid våra njurinformationsträffar. 
 
Här får Du och ditt sällskap möjlighet att lära mer om Din 
sjukdom samt träffa andra i samma situation. 
 
Vi träffas vid fyra tillfällen med start den 
……………………………………………. 

Kl ……………………………………… 
 
Hus 48 plan 6 konferensrummet. 
 
Vid varje sammankomst bjuder vi på fika 
 
Arbetar Du har vi möjlighet att hjälpa till med ersättning från 
Försäkringskassan de timmar du förlorar för att vara med här. 
 
Har du lång resväg får Du reseersättning enligt gällande avtal. 
 

Alla sammankomster är kostnadsfria. 
 
Träff nr 1 
Läkare informerar om njurens anatomi och fysiologi. 
Apotekare informerar om läkemedel. 
 
 
Träff nr 2 
Påsdialyssköterska informerar och demonstrerar. 
Dietist informerar om kost före och under dialys. 
Besök av patient med påsdialys. 
 
Träff nr 3 
Bloddialyssköterska informerar. Besök av patient med bloddialys. 
Sjukgymnast informerar om motion och välbefinnande. 



 

 

 

 
Träff nr 4 
Läkare informerar om transplantation. 
Kurator informerar om psykosociala aspekter, ekonomi samt olika 
högkostnadsskydd. 
Besök av transplanterad patient. 
 
Meddela oss om du kan delta eller ej på telefon xxx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

                



 

 

 

                    Bilaga 3 
 

Intervjuguide: 
 
 
Kan du berätta vilken information du fått av personalen inför start 
av självdialys? 

-vem har du fått information ifrån? 
-har informationen varit förståelig? (om ”ja” kan du 
vidareutveckla?, om ”nej” hur agerade du då?) 
-vilken typ av information har du fått? 
-upplever du att du varit delaktig vid informationstillfällena? 
-var det någon information du saknade, något du upplevt att du 
behövt veta som du inte fick? 
-upplever du att du fått information från något annat håll än av 
personalen på sjukhuset? 
- om du tänker på tiden före start av dialys, hur upplevde du den 
information du fick? 

 
 
Kan du berätta vilket stöd/hjälp du fått av personalen inför start av 
självdialys? 

-vem har du fått stöd ifrån? 
-fick du det stöd du behövde? När du behövde det? 
-någon form av stöd som var bättre än något annat? 
-var det något du saknade, som du skulle behövt som du kan se 
så här i efterhand? 
-upplever du att du fått stöd/hjälp från något annat håll än av 
personalen på sjukhuset? 
- om du tänker på tiden före start av dialys, hur upplevde du det 
stöd du fick? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
               Bilaga 4 

 

                                                
 
 
 
 
Förfrågan om deltagande i studie om dialyspatienters upplevelser av 
information och stöd inför start av dialysbehandling 
 
Att leva med njursvikt och regelbundet behöva besöka njurmottagningen kan innebära 
både positiva och mindre positiva upplevelser. I samarbete mellan Linneuniversitetet och 
xxx planeras en studie som syftar till att få ökad kunskap om dialyspatienters upplevelser 
av information och stöd inför start av dialysbehandling. 
 
Detta är en förfrågan om Din medverkan i en studie, vilket innebär att Du kommer att bli 
intervjuad av någon av undertecknad angående Dina upplevelser av tiden före 
dialysbehandling. Sammanlagt planeras intervjuer med 4-6 patienter. Varje intervju 
beräknas ta ca 30 minuter. Den spelas in på band och används som underlag för en 
uppsats i vidareutbildning för sjuksköterskor. Din berättelse kommer att behandlas 
konfidentiellt, dvs namn eller andra uppgifter som kan avslöja Din identitet kommer att 
uteslutas. Ingen enskild person kommer att kunna identifieras i uppsatsen. Deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst. Om Du väljer att tacka nej behöver Du inte ange 
något skäl för det. Det får heller inga negativa konsekvenser för Din fortsatta kontakt med 
sjukvården. 
 
Resultatet kommer att publiceras som en kandidatuppsats i Vårdvetenskap. 
 
Du kommer att kontaktas inom kort och tillfrågas om medverkan i en intervju. Om Du 
väljer att delta så kommer vi tillsammans överens om tid och plats. Om Du har ytterligare 
frågor kontakta någon av nedanstående:  
 
Kalmar 11-09-12 
 
 
Camilla Wilde Christina Polhage  Ingrid Wåhlin 
Leg.Sjuksköterska  Leg.Sjuksköterska   Forskningshandledare 
Onkologmottagningen  Njurmottagningen  Landstinget 
Länssjukhuset Kalmar Länssjukhuset Kalmar             i Kalmar Län 
0480-448723  0480-448616   0480-448773 
                      

        
 
 



 

 

 

                      
            Bilaga 5 

Exempel på kvalitativ innehållsanalys 
 
 
 

Text Kondenserad ME Underkategori Kategori 
Men i det stora hela så tycker väl jag 
att den muntliga informationen har 
varit bäst för mig och den har varit 
mycket bra så det har jag ingenting 
att klaga på  

Muntliga 
informationen har 
varit bäst för mig 
och den har varit 
mycket bra 

Bäst med 
muntlig 
information 

Information 

Man skulle velat ha lite mer tid att 
prata med dem som redan håller på 
med det. Det var lite för lite bara 
Mmmm Det skulle behöva vara lite 
mer 

Saknade mer tid 
att prata med dem 
som redan är i 
dialys  

Saknade mer 
information 
från andra 
patienter 

Avsaknad av 
information  

Jag tänkte det när jag började att det 
här det klarar jag aldrig..alla slangar 
som ska kläs på maskinerna och 
allting som ska göras iordning och så 
här, men, ja, lite i sänder så har det 
fastnat i huvudet det med.  

Jag  tänkte att det 
klarar jag aldrig, 
alla slangar mm, 
fastnat lite i 
sänder 

P klarar det 
fast han inte 
trodde det från 
början 

Stöd  

… man skulle kanske haft nån 
stödperson, nån vanlig patient som 
hade suttit hos mig några dar i början 
och sagt…nu xxx gör det inte ont, 
jag har stuckit mig själv, jag sitter 
här , för dom vet ju exakt hur det 
känns det kan ju aldrig en 
sjuksköterska som inte har dialys 
själv få uppleva det,  

P önskat haft 
stödperson, nån 
vanlig patient som 
kan förklara 
upplevelsen av att 
få dialys, det 
personalen inte 
kan förklara 

P önskat stöd 
från 
medpatient i 
tidigt skede, 
dela upplevelse 

Avsaknad av stöd 

… jag tror att det är var och en som 
tar in så mycket som man klarar. 
Alltså det går inte att säga att det är 
för mycket eller det är för lite för jag 
menar att man måste säga stopp själv 
va. Det är så att man lyssnar ju och 
så försöker man komma ihåg vad 
man ska hämta och hur man ska 
koppla och sån´t va och klarar man 
det inte själv så klart man säger 
stopp. Nej det tror jag inte.  

Var och en tar in 
så mycket 
information som 
man klarar.. Man 
måste säga stopp 
själv. Lyssnar och 
försöker komma 
ihåg. Går det inte 
får man säga 
stopp. 

Man är själv 
ansvarig för 
hur mycket 
information 
man kan ta in. 

Egenvårds 
kapacitet 

Till en början jobbade jag ju så 
mycket som jag bara kunde tills dess 
att jag svimmade på jobbet sen blev 
jag sjukskriven och det tyckte jag 
inte alls om men det var liksom inget 
val  

Jobbade så mycket 
jag kunde tills jag 
svimmade på 
jobbet. Sen blev 
jag sjukskriven. 
Det gillade jag 
inte 

Sjukskriven till 
slut. Tyckte 
inte om det 

Avsaknad av 
egenvårdskapacitet 



 

 

 

 


